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SYLABUS 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2017/2018 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
PODSTAWY MEDYCYNY D Kod modułu  

Wydział: 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym UM 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności:  

Poziom studiów: I (licencjackie)     II (magisterskie)      jednolite magisterskie X  III (doktoranckie)  

Forma  studiów: stacjonarne X    niestacjonarne X   

Rok studiów:  I  x II   III   IV   V   VI    
Semestr 

studiów:   

 1   2 X 3   4  5   6   7   8   9  

10  11  12  

Typ modułu/ 

przedmiotu: 
obowiązkowy X     fakultatywny  

Język wykładowy: polski X      obcy  

Forma realizacji Godziny  

 

 Wykład (W)  

Seminarium (S) 10 

 
 

Ćwiczenia (C) 48 

E-wykłady (eW)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

 
 inne  

RAZEM 58 

Forma nakładu pracy studenta 
 (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) 

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe  58 

2. Czas pracy własnej studenta 62 

 Sumaryczne obciążenie pracy studenta  120 

 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 4 
 

Cele kształcenia: 

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z anatomiczną i histologiczną budową układu sercowo-

naczyniowego, jego czynnością oraz mechanizmami adaptacji do zmiennych warunków środowiska 

zewnętrznego i wewnętrznego (w tym wysiłku fizycznego). Studenci poznają podstawowe zagadnienia 

anatomii klinicznej i radiologicznej dotyczące układu sercowo-naczyniowego, a także poszczególne etapy 

rozwoju tego układu i znaczenie wczesnego rozpoznania jego wad u noworodków.  

Celem kształcenia jest również zapoznanie studentów z zasadami regulacji i kontroli czynności układu 

sercowo-naczyniowego oraz mechanizmami i skutkami starzenia się jego struktur. Studenci poznają 

podstawy anatomiczno-fizjologiczne wybranych badań z zakresu diagnostyki klinicznej układu sercowo-

naczyniowego, w tym osłuchiwania serca, badania tętna, pomiaru ciśnienia tętniczego, wykonania zapisu 

elektrokardiograficznego oraz przeprowadzania prostych prób czynnościowych układu krążenia. Studenci 

nabędą umiejętności pomiaru podstawowych parametrów opisujących stan fizjologiczny układu sercowo-

naczyniowego. Analizowane będą również przykłady zaburzeń czynności tego układu, prowadzące            

do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. 
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Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych 

efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 

Numer 

efektu 

kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów 

kształcenia: 

Forma  

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

A.W1 
Zna mianownictwo anatomiczne, histologiczne i 

embriologiczne w języku polskim i angielskim 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C, S 

 

A.W2 

Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym 

(kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, 

grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno-

stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, 

układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ 

nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna) 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C, S 

A.W3 
Opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi 

narządami 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C, S 

A.W4 

 

Zna podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje 

funkcjonalne 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C, S 

A.W5 

 

Zna mikroarchitekturę tkanek, macierzy 

pozakomórkowej oraz narządów 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C, S 

 

A.W6 

 

Zna stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i 

czynność błon płodowych i łożyska oraz etapy rozwoju 

poszczególnych narządów 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C, S 

A.U1 
Obsługuje mikroskop optyczny - także w zakresie 

korzystania z immersji 

Zaliczenie 

praktyczne 
C 

A.U2 Rozpoznaje w obrazach z mikroskopu optycznego lub 

elektronowego struktury histologiczne odpowiadające 

narządom, tkankom, komórkom i strukturom 

komórkowym, dokonuje opisu i interpretuje ich budowę, 

oraz relacje między budową i funkcją 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C 

A.U3 Wyjaśnia anatomiczne podstawy badania przedmiotowego 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C, S 

A.U5 

 

Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem 

anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym 

Zaliczenie 

praktyczne, SSQ, 

MCQ 

C, S 

B.W3 
Zna i rozumie pojęcia: rozpuszczalność, ciśnienie osmotyczne, 

izotonia, roztwory koloidalne i równowaga Gibbsa-Donnana 
SSQ, MCQ C 

B.W5 

Zna prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy oraz czynniki 

wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi 

 

SSQ, MCQ C 

B.W25 

Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i 

układów organizmu człowieka, w tym układu: krążenia, 

oddechowego, pokarmowego, moczowego i powłok skórnych 

oraz rozumie zależności istniejące między nimi 

SSQ, MCQ C 

B.W28 Zna mechanizmy starzenia się organizmu SSQ, MCQ C 
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B.W29 

Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność 

poszczególnych układów i narządów, w tym: zakres normy i 

czynniki demograficzne wpływające na wartość tych 

parametrów 

SSQ, MCQ C 

B.W30 

Zna związek między czynnikami zaburzającymi stan 

równowagi procesów biologicznych a zmianami 

fizjologicznymi i patofizjologicznymi 

SSQ, MCQ C 

B.W34 

Zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i 

doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi 

medycyny 

SSQ, MCQ C 

B.U1 

Wykorzystuje znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu 

czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, 

przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz 

promieniowanie jonizujące na organizm i jego elementy 

SSQ, MCQ C 

B.U7 

Opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji 

zaburzenia homeostazy, w szczególności określa jego 

zintegrowaną odpowiedź na wysiłek fizyczny, ekspozycję na 

wysoką i niską temperaturę, utratę krwi lub wody, nagłą 

pionizację, przejście od snu do stanu czuwania 

SSQ, MCQ C 

B.U8 

Wykonuje proste testy czynnościowe oceniające organizm 

człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy obciążeniowe, 

wysiłkowe); interpretuje dane liczbowe dotyczące  

podstawowych zmiennych fizjologicznych 

SSQ, MCQ C 

B.U14 
Planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz interpretuje 

jego wyniki i wyciąga wnioski 
SSQ, MCQ C 

K01 

Przestrzega zasad postępowania na sali prosektoryjnej; 

wykazuje szacunek do zwłok ludzkich; posiada wymagany 

schludny strój (biały fartuch wiązany do tyłu, nakrycie głowy, 

buty lekarskie) 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego 

C 

K02 
Wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich 

kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego 

C, S 

K03 

Rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych, planuje własną 

aktywność edukacyjną 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego. 

C, S 

K04 Postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego. 

C, S 

K05 
Posiada umiejętności zachowania się zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego. 

C, S 

K06 Współpracuje i kreuje pracę w grupie. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego. 

C, S 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); Egzamin pisemny – student generuje / 

rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi 

/MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) 

w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical 

examination) ; Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° 

(opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników);  Samoocena ( w tym portfolio) 
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Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć /zgodną z zamierzonymi efektami kształcenia) 
 

 

SEMINARIA: 

Tematyka z zakresu anatomii człowieka: 

1. Anatomia radiologiczna i kliniczna serca i naczyń tętniczych (cz.I). (2h) 

2. Anatomia radiologiczna i kliniczna naczyń tętniczych (cz.II). (2h) 

3. Anatomia radiologiczna i kliniczna naczyń żylnych. (2h) 

4. Krążenie płodowe. (2h) 

 

Tematyka z zakresu histologii z cytofizjologią i embriologią: 

1. Cytofizjologia śródbłonka. Angiogeneza. (2h)  

 

Tematyka z zakresu fizjologii człowieka: brak seminariów 

 

 

ĆWICZENIA: 

 

Tematyka z zakresu anatomii człowieka:  

1. Serce. Stosunki ogólne. Budowa ogólna. Położenie poszczególnych części serca względem siebie. Zastawki 

serca. Zastawki przedsionkowo-komorowe. Zastawka aorty i pnia płucnego. Budowa poszczególnych części 

serca. Przedsionek prawy. Komora prawa. Przedsionek lewy. Komora lewa. Przegroda serca: 

międzyprzedsionkowa i międzykomorowa. Budowa ściany serca: wsierdzie, nasierdzie i śródsierdzie: szkielet 

serca. Mięsień sercowy. Mięśniówka przedsionków. Mięśniówka komór. Serce jako pompa ssąco-tłocząca. 

Układ przewodzący serca. Stosunki ogólne. Część zatokowo-przedsionkowa. Część przedsionkowo-komorowa. 

Naczynia i nerwy ściany serca. Tętnice wieńcowe. Żyły serca. Naczynia chłonne. Nerwy serca. Osierdzie. 

Osierdzie włókniste. Osierdzie surowicze. Naczynia i nowy osierdzia. Stosunki topograficzne serca i osierdzia. 

Tętnice krążenia małego. Pień i tętnice płucne. Tętnice krążenia wielkiego. Aorta: część wstępująca aorty, łuk 

aorty, część piersiowa i brzuszna aorty. Odmiany aorty. Zmienność położenia i przebiegu łuku aorty. Zmienność 

miejsca odejścia gałęzi łuku i ich liczby. Zmienność położenia końca aorty. Gałęzie aorty. Gałęzie części 

wstępującej aorty. Gałęzie łuku aorty. Pień ramienno-głowowy. (3h) 

2. Tętnice głowy i szyi. Uwagi ogólne. Tętnica szyjna wspólna. Tętnica szyjna wewnętrzna. Gałęzie mózgowe 

tętnicy szyjnej wewnętrznej. Zespolona tętnicy szyjnej wewnętrznej. Tętnica szyjna zewnętrzna. Gałęzie tętnicy 

szyjnej zewnętrznej. Zespolenia tętnicy szyjnej zewnętrznej. Tętnice kończyny górnej. Tętnica podobojczykowa 

i jej gałęzie. Pień tarczowo-szyjny. Pień żebrowo-szyjny. Tętnica pachowa i jej gałęzie. Tętnica ramienna i jej 

gałęzie. Tętnice przedramienia. Tętnica promieniowa. Tętnica łokciowa. Sieć stawowa łokcia. Tętnice ręki. Sieć 

grzbietowa nadgarstka. Sieć dłoniowa nadgarstka. Łuk dłoniowy powierzchowny. Łuk dłoniowy głęboki. 

Tętnice grzbietu ręki. Tętnice palców. (3h) 

3. Tętnice tułowia. Gałęzie aorty piersiowej. Gałęzie trzewne i ścienne. Gałęzie aorty brzusznej. Gałęzie ścienne 

aorty brzusznej. Parzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej. Nieparzyste gałęzie trzewne aorty brzusznej. Pień 

trzewny. Tętnica krezkowa górna. Zmienność początków tętnic pnia trzewnego. Dodatkowe tętnice wątrobowe. 

Tętnica krezkowa dolna. Zespolenia tętnicze wzdłuż cewy pokarmowej. Gałęzie końcowe aorty. Tętnica 

biodrowa wspólna. Tętnica biodrowa wewnętrzna. Gałęzie ścienne tętnicy biodrowej wewnętrznej. Gałęzie 

trzewne tętnicy biodrowej wewnętrznej. Tętnica biodrowa zewnętrzna i jej gałęzie. Tętnica udowa i jej gałęzie. 

Zespolenia tętnicy udowej. Tętnica podkolanowa. Sieć stawowa kolana. Tętnice goleni. Tętnica piszczelowa 

przednia. Tętnica piszczelowa tylna. Tętnice stopy. Tętnica grzbietowa stopy. Tętnica podeszwowa 

przyśrodkowa i boczna. Łuk podeszwowy. Tętnice palców stopy. (3h) 

4. Żyły krążenia małego. Żyły płucne. Żyły krążenia wielkiego. Żyły serca. Żyły głowy i szyi. Żyły mózgowia, 

opony twardej i jej zatoki oraz żyły ściany czaszki. Żyły mózgowia. Żyły ściany czaszki. Żyły opony twardej 

mózgowia. Zatoki opony twardej. Żyły oczne. Zespolenia między krążeniem wewnątrz- i zewnątrzczaszkowym. 

Powierzchowne żyły głowy i szyi. Żyły twarzowa. Dopływy żyły twarzowej. Żyły szyjna zewnętrzna. Głębokie 

żyły głowy i szyi. Splot skrzydłowy. Dopływy szyjne żyły ramienno-głowowej. Żyły szyjna wewnętrzna. Żyły 

kończyny górnej. Żyły głębokie. Żyły głębokie ręki, przedramienia, ramienia. Żyła pachowa. Żyła 

podobojczykowa. Zastawki żył głębokich kończyny górnej. Żyły powierzchowne. Żyły powierzchowne palców. 

Żyły powierzchowne ręki. Żyły powierzchowne przedramienia i ramienia. Żyły powierzchowne przedniej 

okolicy łokciowej Zastawki żył powierzchownych kończyny górnej. (3h) 
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5. Żyły klatki piersiowej i kręgosłupa. Żyły klatki piersiowej. Żyła główna górna. Żyły ramienno-głowowe. 

Dopływy żyły ramienno-głowowej z klatki piersiowej. Żyły skórne przedniej ściany tułowia. Zespolenia żył 

piersiowych wewnętrznych. Żyły nieparzyste i ich dopływy. Żyły kręgosłupa. Żyły kończyny dolnej. Żyły 

głębokie. Żyły głębokie stopy. Żyły głębokie goleni. Żyły podkolanowa. Żyły udowa. Żyły głębokie okolicy 

pośladkowej. Zastawki żył głębokich. Żyły powierzchowne. Żyły powierzchowne stopy. Żyły odpiszczelowa. 

Żyła odstrzałkowa. Zastawki żył powierzchownych kończyny dolnej. Cechy wspólne żył odpiszczelowej i 

odstrzałkowej. (3h) 

6. Żyły brzucha i miednicy. Żyły główna dolna. Żyły biodrowe wspólne. Żyły biodrowe zewnętrzne. Żyły 

biodrowe wewnętrzne: gałęzie ścienne i trzewne. Żyła wrotna wątroby. Dopływy początkowe. Pień żyły wrotnej 

wątroby. Gałęzie końcowe żyły wrotnej wątroby. Gałęzie boczne żyły wrotnej wątroby. Żyły wrotne dodatkowe. 

(3h) 

7. Anatomia topograficzna serca, naczyń tętniczych i żylnych. Zespolenia tętnicze. Zespolenia między układem 

żyły wrotnej wątroby a układem żył głównych. Zespolenia między obu żyłami głównymi. (3h) 

8. Anatomia powierzchniowa. (1h) 

 

Tematyka z zakresu histologii z cytofizjologią i embriologią:  

1. Budowa histologiczna serca: osierdzie, śródsierdzie (szkielet serca, mięsień sercowy), wsierdzie. Układ 

przewodzący serca. Cytofizjologia kardiomiocytów i komórek układu przewodzącego serca. Rozwój 

embrionalny serca i układu krwionośnego. Tętnice i żyły dużego kalibru. Budowa zastawek żylnych. Zespolenia 

naczyniowe. (4 h) 

2. Budowa histologiczna i rodzaje naczyń krwionośnych włosowatych.  Śródbłonek. Tętnice i żyły małego i 

średniego kalibru. Naczynia limfatyczne. Zaliczenie praktyczne. (4 h) 

 

Tematyka z zakresu fizjologii człowieka: 

1. Bioelektryczne właściwości mięśnia sercowego i komórek układu bodźco-przewodzącego. Automatyzm serca i 

czynność poszczególnych części układu bodźco-przewodzącego. Szerzenie się pobudzenia w mięśniu sercowym. 

Sprzężenie elektromechaniczne w sercu. Pobudliwość serca na tle krzywej potencjału czynnościowego. 

Mechanizm zabezpieczający serce przed skurczami tężcowymi.  

Cykl sercowy – podział na podokresy, wartości ciśnień w przedsionkach i komorach w kolejnych fazach cyklu 

sercowego. Czynność zastawek. Tony serca. Lokalizowanie uderzenia koniuszkowego. Osłuchiwanie tonów 

serca. Cechy skurczu mięśnia sercowego. Objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca. Wewnętrzna i 

zewnętrzna regulacja czynności serca. (4,5 h) 

2. Rodzaje odprowadzeń elektrokardiograficznych (EKG). Zasady zapisu krzywej EKG. Elementy 

elektrokardiogramu. Geneza i charakterystyka poszczególnych załamków, odcinków i odstępów.  Cechy 

charakterystyczne krzywej EKG w 12-tu odprowadzeniach. Krzywa EKG a potencjały czynnościowe mięśni 

przedsionków i komór. Krzywa EKG a czynność układu bodźcotwórczo-bodźcoprzewodzącego serca. Krzywa 

EKG a czynność mechaniczna serca. Tony serca na tle krzywej EKG. Wpływ autonomicznego układu 

nerwowego oraz stężenia jonów potasu i wapnia na krzywą EKG. Wykonanie zapisu EKG i analiza prawidłowej 

krzywej elektrokardiograficznej. (4,5 h) 

3. Podział czynnościowy układu naczyniowego. Zasady przepływu krwi w krążeniu małym i dużym. Ciśnienie 

napędowe. Opór przepływu. Natężenie przepływu. Przepływ laminarny i burzliwy. Prawa fizyczne mające 

zastosowanie w hemodynamice. Szybkość przepływu krwi. Ciśnienie tętnicze. Pomiar ciśnienia tętniczego. 

Zjawisko tętna. Mechanizm powstawania tętna w tętnicach i jego cechy. Tętno żylne. Badanie tętna i określenie 

jego cech. (4,5 h) 

4. Regulacja całkowitego przepływu krwi. Regulacja nerwowa (ośrodki naczyniowo-sercowe; nerwy 

naczynioruchowe; odruchy z baro-, chemo- i wolumen-receptorów; odruchy z chemoreceptorów ośrodkowego 

układu nerwowego). Hormonalna regulacja przepływu (mechanizm działania i znaczenie hormonów rdzenia 

nadnerczy, kory nadnerczy, angiotensyny II i układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), przedsionkowego 

peptydu natriuretycznego (ANP) oraz wazopresyny). Regulacja miejscowego przepływu krwi. Autoregulacja 

przepływu.  
Miejscowe czynniki naczyniozwężające i naczyniorozszerzające. Rola śródbłonka naczyniowego. Specyfika 

regulacji przepływu w niektórych narządach (krążenie wieńcowe, krążenie mózgowe, krążenie w mięśniach 

szkieletowych, krążenie skórne). Badanie wpływu nagłej zmiany pozycji ciała na ciśnienie tętnicze i tętno (próby 

ortostatyczne). Badanie wpływu wysiłku statystycznego i dynamicznego na tętno i ciśnienie tętnicze. Reakcje 

krążeniowe w próbie oziębieniowej. Badanie wpływu hiperwentylacji i bezdechu na tętno i ciśnienie tętnicze. 

Próba Valsalvy. Badanie miejscowych zmian przepływu w skórze. (4,5 h) 
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Literatura podstawowa: 

1. Anatomia człowieka. Tom I-V.  A. Bochenek, M. Reicher.  PZWL 2016 

2. Atlas anatomii człowieka. F.H. Netter.  Wyd. Elsevier Urban&Partner 2008 

3. Fizjologia człowieka. Stanisław Konturek. Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner Wrocław 2013 rok 

4. Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Redakcja: Maciej Zabel. Wydawnictwo: 

Elsevier Urban&Partner Wrocław 2013 rok 

5. Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia. K. L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. Torchia. 

Wydawnictwo: Elsevier Urban&Partner Wrocław 2013 rok 

6.  „Seminaria z cytofizjologii”. Podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii. Redakcja: Jerzy 

Kawiak i Maciej Zabel. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner. Wydanie 2. Wrocław 2014 rok 
 

Literatura uzupełniająca: 

7. Anatomia. Gray. Podręcznik dla studentów. Tom I-III. Wydanie III. R.L. Drake, A.W. Vogl, 

A.W.M. Mitchell. EDRA Urban&Partner 2016 

8. Ross & Wilson Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. A. Waugh, A. Grant. 

EDRA Urban&Partner 2012 

9. Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego. H. Feneis. Wyd. PZWL 

10. Atlas anatomii człowieka. Tom I-III. PROMETEUSZ. M. Szunke, E. Schulte, U.Schumacher, M. Voll, K. 

Wesker. MedPharma 2016 

11. Mianownictwo anatomiczne. R. Aleksandrowicz. Wyd. PZWL. 

12. Atlas Fizjologii Nettera. Redakcja wyd. pol. Andrzej Szczudlik. Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner, 

Wrocław 2005 

13. ECG tutorial: Electrical components of the ECG. J.M. Prutkin. UpToDate, aktualizacja 28.01.2016. 

14. The benefits and risks of exercise. D.M. Peterson. UpToDate, aktualizacja 05.07.2017. 

15. Histologia: W. Sawicki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2012 rok 

16. Histologia. Atlas cytologii i histologii. Sobotta/Hamersen. Tłumaczenie i opracowanie: Maciej Zabel. 

Wydawnictwo Elsevier Urban& Partner 2008 rok 

17. Embriologia dla studentów medycyny. H. Bartel. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa. Wydanie IV 

zmienione i uzupełnione 2010 rok 
 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: laboratorium, rzutnik multimedialny, mikroskopy optyczne, 

instrukcje ćwiczeniowe, zestawy komputerowe, rzutniki multimedialne, programy multimedialne, programy 

interaktywne do ćwiczeń - eFizjologia, filmy dydaktyczne, modele, tablice i plansze dydaktyczne, atlasy 

fizjologiczne, testy i skale, leżanki lekarskie, wskaźniki laserowe, stopery, stetoskopy, aparaty EKG, ciśnieniomierze, 

steppery schodkowe do prób wysiłkowych. Preparaty narządów ludzkich, modele i plansze anatomiczne. 

 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

1. Cele kształcenia „Podstawy Medycyny – moduł D” zawierają efekty kształcenia dotyczące anatomii 

człowieka, histologii z cytofizjologią i embriologią oraz fizjologii człowieka, które realizowane są 

w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Zajęcia w jednostkach organizacyjnych odbywają się na zasadach określonych w regulaminach 

wewnętrznych tych jednostek. 

3. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów w każdej z trzech jednostek organizacyjnych jest 

warunkiem zaliczenia modułu i dopuszczenia do testu końcowego. 

4. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas semestru. W przypadku 

nieobecności usprawiedliwionej, student zobowiązany jest do dostarczenia usprawiedliwienia w ciągu 7 dni 

asystentowi prowadzącemu ćwiczenie/seminarium. W przypadku nieobecności treści programowe zajęć, 

na których student był nieobecny, zostaną zrealizowane w sposób i w czasie wskazanym przez asystenta 

prowadzącego ćwiczenia/seminaria.  

5. W czasie trwania ćwiczeń i seminariów ocenie podlegają zarówno wiedza, jak i umiejętności, 

kompetencje oraz postawy studenta. Podczas ćwiczeń i seminariów odbywają się sprawdziany pisemne 

i/lub ustne oraz praktyczne. Z każdego ćwiczenia/seminarium student może uzyskać oceny: 

‘nz’ (niezaliczenie), ‘zal’ (zaliczenie) lub ‘zal+’ (zaliczenie ponadprzeciętne) w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych. Końcową ocenę z modułu ‘zal+’ otrzymują studenci, którzy otrzymali oceny 

‘zal+’ w co najmniej dwóch jednostkach. 
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6. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia/seminarium jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie minimalnej 

oceny ‘zal’. 

7. Oceny ‘zal’ z seminariów i ćwiczeń nie można poprawiać – jest ona ostateczna. Studenci, którzy nie 

uzyskali zaliczenia zobowiązani są do zgłoszenia się do asystenta prowadzącego zajęcia i zaliczenia treści 

programowych ćwiczeń/seminariów w sposób i w czasie wskazanym przez asystenta prowadzącego dane 

ćwiczenie/seminarium.  

8. Student jest dopuszczony do egzaminu z danego modułu, jeśli osiągnie minimum ocenę ‘zal’ 

ze wszystkich seminariów i ćwiczeń. 

9. Test końcowy składa się z 80 pytań testowych zamkniętych (5 wariantów odpowiedzi, spośród 

których jedna jest poprawna). Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje jeden punkt. 

10.  Ocena końcowa jest zależna od liczby zdobytych punktów:  

 > 95 %     (>76 pkt)       5,0 (bdb) 

 91-95 %   (73-76 pkt)    4,5 (ponad db) 

 76-90 %   (61-72 pkt)    4,0 (db) 

 66-75 %   (53-60 pkt)    3,5 (dość db) 

 55-65 %   (44-52 pkt)    3,0 (dst) 

 < 55 %     < 44 pkt         2,0 (ndst) 

11.  Studenci, którzy uzyskali ocenę ‘zal+’ z danego modułu oraz ocenę co najmniej 3,5 (dość db) 

z testu końcowego otrzymują ocenę ostateczną podwyższoną o pół stopnia.  

12. W przypadku oceny 2,0 (ndst) student ma prawo do poprawy egzaminu w terminie wyznaczonym 

przez Koordynatora modułu. Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie uzyskają ocenę niedostateczną. Jedyny wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona. W takim 

przypadku data egzaminu poprawkowego zostanie dla studenta ustalona indywidualnie przez Koordynatora 

modułu.  

13. Egzamin poprawkowy złożony jest z 80 pytań testowych zamkniętych (5 wariantów odpowiedzi, 

spośród których 1 jest poprawna). Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Ocena końcowa 

jest zależna od liczby zdobytych punktów:  

 ≥ 97 %      (≥ 78 pkt)     5,0 (bdb) 

 94-96 %   (75-77 pkt)   4,5 (p db) 

 86-93 %   (69-74 pkt)   4,0 (db) 

 80-85 %   (64-68 pkt)   3,5 (d db) 

 55-79 %   (44-63 pkt)   3,0 (dst) 

 < 55  %    < 44 pkt        2,0 (ndst) 

 

 

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email) 
 

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytofizjologii Doświadczalnej UM w Lublinie, 

Lublin, ul. Radziwiłłowska 11;  81 448 61 50, histiembr@umlub.pl 
 

Katedra Anatomii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej UM w Lublinie, 20-090 Lublin, ul. 

Jaczewskiego 4, tel. 81 448 60 20, e-mail: sekretariat.anatomia@umlub.pl 
 

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka UM w Lublinie, Lublin, ul. Radziwiłłowska 11; 81 448 60 80, 

fizjologia@um.lublin.pl  
 

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko  

Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka UM w Lublinie 

 

 

 

 

http://www.umlub.pl/uczelnia/pracownicy/szczegoly,1326.html
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Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia  

1. Prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych 

2. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska 

3. Dr hab. n. med. Katarzyna Borowska 

4. Dr n. med. Patrycja Chylińska-Wrzos 

5. Dr n. med. Ewelina Wawryk-Gawda 

6. Dr n. med. Beata Budzyńska 

7. Dr n. med. Włodzimierz Matysiak 

8. Dr. n. med. Beata Cichacz-Kwiatkowska 

9. Dr n. med. Katarzyna Kot-Bakiera 

10. Dr n. med. Joanna Sekita-Krzak 

11. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski 

12. Prof. dr hab. n. med. Franciszek Burdan 

13. Prof. dr hab. n. med. Barbara Madej-Czerwonka 

14. Dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz  

15. Dr n. med. Teresa Hermanowicz-Dryka 

16. Dr n. med. Monika Cendrowska-Pinkosz 

17. Dr n. med. Mariusz Klepacki 

18. Dr n. wet. Iwona Łuszczewska-Sierakowska 

19. Dr n. med. Jacek Baj  

20. Dr n. med. Jerzy Bednarski 

21. Dr n. med. Wojciech Dworzański 

22. Dr n. med. Jacek Kiś 

23. Dr n. med. Marek Tomaszewski 

24. Lek. med. Tomasz Chrościcki 

25. Lek. med. Mateusz Szymański 

26. Dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska   

27. Dr n. med. Barbara Borowicz  

28. Dr n. med. Beata Cygan   

29. Dr n. med. Mariola Dec 

30. Dr n. med. Anna Nadulska   

31. Dr n. biol. Anna Olszewska  

32. Dr n. biol. Monika Prendecka  

33. Dr n. med. Michał Sagan  

34. Dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko   

35. Dr n. med. Mariusz Teter  

36. Lek. med. Aleksandra Majdan 

37. Lek. med. Joanna Kostrzewa 

 

 

Podpis Koordynatora Modułu Zintegrowanego                                      Podpis Dziekana 

 

      …………...………………..              ………………………………. 

 

 

 

 

Data sporządzenia sylabusa 20.07.2017 r. 
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